Web BORG

geeft uitvoering en ontwikkeling
aan uw bedrijfsvoering

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken waarin onderlinge verbanden
steeds meer integraal moeten worden uitgewerkt.
Web BORG biedt een persoonlijk en op maat in te
richten dashboard dat inzicht geeft in processen,
lopende projecten, rollen, taken en verantwoordelijkheden in onderlinge verbanden met andere medewerkers.
Het toegankelijk maken van deze bedrijfsvoeringsgegevens en onderlinge processen, resulteert in een
eenduidige manier van werken voor alle betrokken
medewerkers.
Web BORG is een onafhankelijke webapplicatie
waarmee uit diverse software en informatiesystemen deze benodigde data en kaartmateriaal ontsloten wordt. Het is een veilige en flexibele aanvulling
op uw zaaksysteem en brengt structuur aan in uw
bedrijfsvoering.
De online applicatie biedt een platform om
informatiestromen omtrent de openbare ruimte te
borgen. Web BORG is ontwikkeld in samenwerking
met gebruikers. Web BORG sluit aan op het BORGconcept welke gemakkelijk te integreren is binnen
uw organisatie en andere domeinen.

De 7 voordelen van Web BORG:
1. Web BORG biedt middels links
toegang tot diverse andere
applicaties, waaronder het zaaksysteem, GIS, beheersystemen
zoals GeoVisia, GBI en financiële
systemen.
2. Web BORG ontsluit ook (bron)
documenten die niet vallen binnen het zaaksysteem met links
naar de cloud en netwerkschijven. Dus ook relevante tekeningen in oorspronkelijk format
(AutoCad, etc)
3. Een overzichtelijk dashboard,
waarop lopende projecten op
een intuïtieve manier aan de
juiste onderdelen binnen uw
organisatie gekoppeld worden.
4. Moderne gebruikersinterface,
waarmee u de informatie

eenvoudig, altijd en overal kunt
raadplegen op pc, laptop, tablet
en smartphone.
5. Web BORG biedt overzicht en
inzicht in de organisatiestructuur en de mogelijkheid om uw
organisatiemodel eenvoudig
online bij te werken.
6. Web BORG is uit te breiden naar
andere domeinen en kan daardoor bijdragen aan de borging
van de kennis van de gehele
organisatie.
7. Web BORG-gebruikers kunnen
in een Web BORG-community
hun kennis en ervaring delen en
voorstellen doen voor nieuwe
functionaliteiten.

Web BORG maakt deel uit van het BORG-concept van

Uw persoonlijke
dashboard.

Overzicht op uw
taken en projecten.

In 1 opslag uw
management
informatie per
medewerker/team/
afdeling.

Inzicht in uw
deadlines.
Uw voortgangs
overzicht.

Persoonlijk dashboard
De Web-BORG onderscheidt zich door
een overzichtelijk, naar functie en/of rol
gepersonaliseerd, dashboard. Het dashboard
is op maat in te richten. Na het inloggen
verschijnt het persoonlijke dashboard van de
medewerker. Hier vindt u:
• een overzicht van taken en projecten
• onderlinge verbanden
• de status van lopende projecten
• een duidelijke organisatiestructuur met
rollen, taken en verantwoordelijkheden per
persoon

BORG-iconen bibliotheek
Voor een eenduidige, visuele communicatie binnen de bedrijfsvoeringaspecten
wordt gebruik gemaakt van BORG-iconen. De circa 80 BORG-iconen worden
ontsloten middels een bibliotheek. Op verzoek kunnen nieuwe BORG-iconen op
maat aangemaakt worden.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.innofra.nl of bel (071) 566 53 05

InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie die staat
voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning
voor overheidsinstanties.
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